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”Acordul de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană: 
Realizări şi Perspective”

 La 8 mai 2015 în incinta Centrului de Informare şi Documentare privind NATO  
Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Republica 
Moldova în parteneriat cu  Centrul de Informare şi 
Documentare privind NATO şi Ambasada României în 
Republica Moldova au organizat pentru studenţii anului 
II Workshop-ul cu tema ”Acordul de Asociere Republica 
Moldova - Uniunea Europeană: Realizări şi Perspective”
 Prin intermediul acestei iniţiative s-a încercat 
sensibilizarea  şi  ridicarea gradului de conştientizare  
asupra aspectelor ce ţin de importanţa şi impactul 
Acordului de Asociere RM-UE; propunîndu-se  sublinierea 
şi accentuarea perspectivelor, dar şi obstacolele pe care 
le întâmpină Republica Moldova în implementarea 
Acordului de asociere RM-UE.
 Din grupul de experţi au făcut parte: Natalia Zamfir – Doctor în drept, lector universitar; 

Ala Luca- Lector universitar;Valentin Roşca- Doctor în 
drept, lector universitar; Augustina Şiman- masterandă  
la  specialitatea  Drept  Internaţional,  consultant   Centrul  
de  Armonizarea  a Legislaţiei,  Ministerul   Justiţiei.
Programul a început cu cuvintele de salut din partea 
Domnilor  Gheorghe Ciocanu – Rectorul USM,  doctor 
habilitat, profesor universitar; Excelenţa Sa, Dl. Marius 
Lazurca – Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar 
al României în  Republica Moldova ; Sergiu Băieşu – 
Decanul Facultăţii de Drept, doctor în drept, profesor 
universitar;Violeta Cojocaru – Şefa catedrei Drept 
internaţional şi drept al relaţiilor economice externe; 
doctor habilitat în drept, profesor universitar.

Lucrările Workshop-ului au continuat cu comunicările 
studenţilor din anul II ai Facultăţii de drept, prin care 
aceştia s-au prezentat interesaţi de următoarele teme: 
Cooperarea în domeniul fluxurilor de migraţie; Realizările 
şi prespectivele economice ale RM prin prisma Acordului 
de asociere RM-UE; Politica de securitate a Republicii 
Moldova- Stabilitate Regională; Agricultura RM prin 
prisma prevederilor Acordului de asociere RM-UE; 
Ocuparea forţei de muncă, politica socială şi egalitatea de 
şanse; Reforma administraţiei publice corupţia, birocraţia 
şi incompetenţa.
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Conferinţa ştiinţifică studenţească la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică

 Scopul pe care-l urmăreşte orice manifestare ştiinţifică studenţească, inclusiv şi Sesiunea 
naţională de Comunicări ştiinţifice studenţeşti, este de a răspunde necesităţii  studenţilor de a 
acumula şi totodată de a împărtăşi experienţa din domeniul cercetării. Domeniu, unde prin 
conjugarea eforturilor intelectuale şi creative, cunoştinţele teoretice îşi găsesc aplicabilitate, 
generînd rezultate noi.
 În acest an, activitatea atelierului din cadrul Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică 
a fost consacrată memoriei profesorului şi savantului Mihail Revenco. În deschidere, despre 
personalitatea M. Revenco, a relatat dl dr., prof. univ. P. Chetruş.
 În lucrările prezentate studenţii au expus preocupările din domeniul sintezei (anorganice 
şi organice) unor compuşi chimici utili pentru medicină şi tehnică; asamblării electrozilor 
pentru determinările analitice; obţinerii sorbenţilor cu aplicare în protecţia mediului şi a 
sănătăţii; valorificării unor materii prime vegetale cu scopul obţinerii unor compuşi valoroşi 
pentru cosmetică; identificării unor materii prime cu valoare industrială; chimiei ecologice a 
apelor; elaborării metodelor de inihibiţie a compuşilor cancerogeni în produsele alimentare.
 La prima etapă (17 februarie 2015) a Conferinţei au participat 9 studenţi de la anul III 
de studii de licenţă, iar la cea de a II-a etapă (14 mai 2015) – 7 masteranzi şi cîştigătorii primei 
etape.
 Studenţii au avut o prestaţie corespunzătoare unui tînăr cercetător, cu un anumit bagaj 
de cunoştinţe şi dorinţă de a studia procesele chimice în diverse domenii. Atît expunerile, cît şi 
materialul ilustrativ însoţitor a fost bine structurat, coerent, argumentat. Ei au făcut faţă cu brio 
şi întrebărilor din partea juriului şi a colegilor.
 Deoarece conducerea USM a alocat un fond de premiere, care constituie o recunoaştere, 
şi, totodată, investiţie în activitatea de cercetare a tinerilor, lucrările prezentate au fost apreciate 
de un Juriu de Specialitate cu următoarea componenţă: dr. hab. V. Bobeică, dr., conf. E. Tutovan, 
doctorand V. Graur, masteranda A. Sclifos.
 Cîştigătorii primei etape sînt Stratulat Parascovia (locul I), Guidea Alexandrina şi Vîrlan 
Valeriana (locul II), Carcia Natalia, Platon Eugenia, Popovici Eugenia (locul III).
Printre cei care s-au bucurat de apreciere înaltă la etapa a II-a se numără: Truhina Irina (locul 
I), Stafi Radu şi Lutenco Maria (locul II), Cuciuc Maria, Iacob Vera, Colun Ana şi Guidea 
Alexandrina (locul III).
Le urăm succese frumoase şi mai departe.

Elena Bunduchi, dr., conferenţiar universitar,
responsabil pentru organizarea conferinţei la FCTC

Discuţie publică la USM despre reforma justiţiei

 Pe 14 mai 2015 în Sala Senatului USM s-a 
desfăşurat o discuţie publică despre reforma justiţiei 
organizată de Ministerul Justiţiei pentru studenţii şi 
profesorii Facultăţii de Drept a USM. La eveniment 
au participat ministrul Justitiei, Vladimir GROSU,  
Ambasadorul Pirkka TAPIOLA, Seful DeIegaiei Uniunii 
Europene in Republica Moldova, Prof. univ. Gheorghe 
Ciocanu, Rectorul USM şi Conf. univ. Sergiu Băieşu, 
Decanul al Facultăţii de Drept a USM.
 În cadrul evenimentului au fost puse în discuţie 
rezultatele obţinute şi provocările întampinate în 
procesul de reformare a sectorului justiţie. Discursurile 
invitaţilor au fost urmate de sesiunea de intrebari şi 
raspunsuri.
 Discuţia publică a avut ca scop informarea corectă şi plenară a tinerilor despre realizările 
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şi deficienţele reformei justiţiei, aceasta contribuind la o 
mai mare încredere a oamenilor în justiţie.

DIMENSIUNEA ACADEMICĂ A MOBILITĂŢII 
INTERNAŢIONALE ÎN CADRUL MASTERULUI 

FRANCOFON DE LA USM

 Programul de masterat Studii franceze din cadrul 
Departamentului de Lingvistică Romanică şi Comunicare 
Interculturală al USM beneficiază pentru anii de studii 
2014 -16 de un proiect pentru susţinerea masteratelor 
francofone, câştigat în baza concursului anunţat de 
Agenţia Universitară a Francofoniei. Proiectul prevede 

o mobilitate academică intensă la nivel internaţional, prin care au fost deja susţinute prelegeri 
la USM de către doamnele F. Davin, profesor universitar, doctor la Universitatea Aix-Marseille 
Université, Franţa şi F. Hrubaru, doctor conferenţiar, Universitatea Ovidius, Constanţa.
 Totodată, în perioada de sfârşit de aprilie şi pe parcursul lunii mai profesorii DLRCI 
au efectuat mobilităţi în universităţile din România în cadrul aceluiaşi proiect AUF pentru 
susţinerea masteratelor francofone. Astfel, doctorul conferenţiar Ion GUŢU, directorul 
departamentului, a susţinut 4 cursuri în cadrul masterului francofon Discours spécialisé 
– Terminologies - Traductologie al Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, România, pe 
tematica legată de Comunicarea în dimensiune semiopragmatică, Principiile semiotice ale 
comunicării, Comunicarea în dimensiune interculturală, Componentele verbale şi non verbale 
ale comunicării interculturale, Metode de cercetare în semiotica verbală şi non verbală ş.a. Atât 
studenţii masteranzi, cât şi colegii-profesori asistenţi au putut audia, interveni, adresa întrebări 
şi chiar închega discuţii legate de tematica conferinţelor sus-menţionate. Ambianţa Centrului 
de Reuşită Universitară a Facultăţii de Litere a predispus plenar spre dezbateri şi schimb util de 
experienţă academică. 
 Conform proiectului, două dintre colegele de la 
Universitatea din Galaţi vor veni în toamnă la USM 
pentru a interveni cu alte cursuri în cadrul programului 
de master de la USM. Merită menţonat faptul că studentul 
francez A. Guillaume a masteratului Universităţii din 
Galati a fost plăcut cucerit de problematica abordată, 
de metodologia exploatată, de abordarea aplicativă, de 
discuţii şi a exprimat dorinţa de a vizita atât DLRCI a 
USM, cât şi Republica Moldova.
 În perioada sfârşit de mai început de iunie, în 
cadrul aceluiaşi proiect, se află în mobilitate academică 
doamna V. Molosniuc, doctor conferenţiar, prodecan, 
Facultatea Limbi şi Literaturi străine, la  Universitatea 
Ovidius, Constanţa. În lunile iunie-iulie curent, se vor afla în mobilităţi academice O. Căpăţînă 
(la Universitatea din Lyon, Franţa) şi S. Guţu, (la Universitatea din Bucureşti, România).

Training-ul  Transformarea Conflictului: experienţă internaţională

 În perioada 14-15 mai anul curent la USM şi-a desfăşurat lucrările training-ul cu 
genericul Conflict Sensitivity: International Experience (Transformarea Conflictului: 
experienţă internaţională). Evenimentul dat este realizat în cadrul proiectului „Peaceful 
Conflict Transformation from Academic Perspective” (Transformarea paşnică a conflictului din 
perspectivă academică), realizat de organizaţia non-guvernamentală Institutul CIVIC şi Centrul 
Moldo-Austriac pentru iniţiative de pace, schimbări democratice şi soluţionarea conflictelor, 
din cadrul Departamentului Relaţii Internaţionale, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe 
Politice şi Administrative a Universităţii de Stat din Moldova. Finanţarea proiectului a fost 
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asigurată de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA). 
 Proiectul are ca scop să  dezvolte o platformă de 
dialog pentru tineretul de pe ambele maluri ale rîului 
Nistru în privinţa rezolvării paşnice a conflictului existent, 
a măsurilor de promovare a încrederii şi incluziunii 
sociale, contribuind astfel la crearea unui stat integru al 
Republicii Moldova, precum şi la implicarea tineretului 
în procesul de reglementare paşnică a conflictului 
transnistrean. 
 La deschiderea evenimentului au participat 
Viceprim-ministru Victor Osipov, Dl. Gerhard 
Schaumberger, Şeful Agenţiei Austriace pentru 
Dezvoltare (ADA), Prof. univ. Florentin Paladi, prorector 
pentru activitate ştiinţifică al USM, Conf. univ. Alexandru 

Solcan, decan  al facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe 
Politice şi Administrative a USM.
 În cadrul training-ului au fost ţinute lecţii de experţi 
străini - reprezentanţii Delegaţiei Uniunii Europene în 
Republica Moldova, OSCE etc. - cît şi profesori autohtoni 
şi au fost discutate probleme ce ţin de soluţionarea 
conflictelor, securitate, măsurile de promovare a încrederii 
şi acţiunea civică. Totodată, a fost efectuat  un schimb de 
experienţă şi opinii asupra modalităţilor de transformare 
paşnică a conflictelor. În acelaşi timp, prezintă interes 
experienţa împărtăşită între specialişti din sfera academică, 
ceea ce constituie o premieră pentru Republica Moldova. 
Prelegerea finală a traing-ului a fost ţinută de Ambasadorul 
Pirkka Tapiola, Şeful 
Delegaţiei Uniunii 

Europene în Republica Moldova.
 La training  au participat reprezentanţii 
organizaţiilor obşteşti din Tiraspol, precum şi din mai 
multe centre universitare din Moldova - Universitatea 
de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, 
Universitatea de Stat „Aleco Russo” din Bălţi, Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea 
PERSPECTIVA INT.
Training-ul a avut ca beneficiari atît studenţi, masteranzi, 
doctoranzi, cadre didactice, reprezentanţi ai sectorului 
guvernamental şi nonguvernamental, cît toţi cei interesaţi 
de domeniul relaţiilor internaţionale.

 Expertiza Programelor Strategice de Dezvoltare a Învăţământului la nivel local

La  data de 15 mai 2015, în incinta Universităţii de Stat din Moldova, a avut loc activitatea 
de expertizare şi susţinere a Programelor strategice de dezvoltare a învăţământului la nivel 
local, elaborate în cadrul Proiectului „Proiectarea strategică şi operaţională a dezvoltării 
învăţământului la nivel local” sub egida Ministerului Educaţiei şi susţinut de UNICEF Moldova.
Pentru prima dată în Republica Moldova s-au elaborat concomitent într-o viziune strategică 
unică 35 de Programe de dezvoltare a învăţământului la nivel local din perspectiva realizării 
prevederilor Codului Educaţiei, Strategiei sectoriale „Educaţia 2020” şi specificului, necesităţii 
şi oportunităţii fiecărui raion/municipiu.
 Programele strategice de dezvoltare a învăţământului la nivel local corelează cu 
prevederile de activitate a Guvernului cu referire la sectorul „Educaţie”:
• Implementarea politicilor de descentralizare în sistemul de învăţământ.
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• Crearea Cadrului strategic şi operaţional de dezvoltare 
a învăţământului la nivel local.
• Formarea managerilor educaţionali în domeniul 
managementului strategic şi al schimbării.
• Dezvoltarea sistemului de asigurări a calităţii 
învăţământului la nivel local.
• Elaborarea Cadrului reglator şi metodologic de 
dezvoltare a învăţământului la nivel local.

Elaborarea şi implementarea Programelor Strategice de 
dezvoltare a învăţământului la nivel local generează:
1) La nivel de politici educaţionale naţionale şi locale:
• promovarea schimbărilor în sistemul educaţional;
• valorificarea mai eficientă a abordărilor deja 
fundamentate şi reflectate în multe documente reglatorii, metodologice, curriculare;
• corelarea mai eficientă a politicilor educaţionale naţionale şi celor locale.
2)  La nivel local:
• dinamizarea şi sincronizarea activităţilor şi acţiunilor privind funcţionarea şi dezvoltarea 
învăţământului;
• aplicarea mai eficientă a prevederilor documentelor de politici educaţionale naţionale şi locale;
• iniţierea elaborării Programelor strategice de dezvoltare a învăţământului la nivel instituţional;
• implicarea mai eficientă şi constructivă a factorilor de decizie la nivel local şi a comunităţii;
• redimensionarea finanţării învăţământului la nivel local în raport cu priorităţile.

 La activitatea de coordonare, consultanţă, evaluare şi expertizare au participant cunoscuţi 
experţi din domeniul politicilor educaţionale: Vladimir Guţu, Valentina Chicu, Tudor Cojocaru, 

Viorica Andriţchi, Otilia Dandara, Elena Muraru, Viorica 
Goraş etc.

Durabilitatea rezultatelor proiectului este determinată 
de:
1. Formarea resurselor umane în domeniul 
managementului strategic şi operaţional, capabile 
să genereze, gestioneze, monitorizeze dezvoltarea 
învăţământului la nivel local.
2. Elaborarea unui set de documente de politici 
educaţionale la nivel local care constituie un cadru 
de referinţă privind dezvoltarea învăţământului şi 
managementul strategic în educaţie.

Coordonator de proiect,
dr. hab., prof. univ. Vladimir Guţu

Ziua Internaţională a Familiei, 15 mai, USM

 La data de 15 mai 2015 se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Familiei. În incinta USM, 
Ziua Internaţională a Familiei a fost sărbătorită la data de 14 Mai 2015. Evenimentul s-a 
desfăşurat sub formă de Conferinţă Ştiinţifico – practică cu genericul “Familia contemporană 
– provocări şi perspective”, organizat de către Facultatea Psihologie şi Ştiineţe ale Educaţiei, 
catedra Ştiinţe ale Educaţiei, organizatorii Şevciuc Maia, dr., conf. univ., şef catedră, Bodrug – 
Lungu Valentina, dr. hab., conf. univ, Bostan Dorina, lector, prodecan.
 Activitatea respectivă a început la orele 13.00, cuvînt de deschidere a avut: Dandara Otilia, 
dr. hab., prof. univ., Prorectorul Universităţii de Stat din Moldova, Guţu Vladimir, dr. univ., 
prof. univ., Decanul Facultăţii „Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei”, Glavan Ruxanda, Ministrul 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Cele menţionate au fost urmate de şedinţa plenară, la care 
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au ţinut discurs Viorica Dumbrăveanu, şefa Direcţiei 
politici de protecţie a familiei şi drepturilor copilului,  
Lilia Pascal, şefa Direcţiei politici de asigurare a egalităţii 
de gen şi prevenirea violenţei, Trăistaru Natalia, şef-
adjunct interimar Direcţie Politici de Asigurări Sociale.
 Prin urmare, au avut loc dezbateri, în cadrul 
prezentărilor cercetărilor ştiinţifice, realizate de 
masteranzii Facultăţii Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. 
Cercetările prezentate au reflectat următoarele tematici: 
,,Отношение женщины к присутствию отца на ро-
дах”, Бехарская Екатерина, masterandă, ,,Atitudenea 
tinerelor faţă de concubinaj”, Visneschi Tatiana, 
masterandă, ,,Studiu asupra satisfacţiei maritale la 
persoanele cu varsta 30-40 ani”, Victor Strogoteanu, 
masterand, ,,Evaluarea influenţei geloziei asupra cuplurilor”, Hariton Daniela, Gulco Ana, 
masterande, ,,Atitudinea tinerilor faţă de sănătatea reproductivă”, Ceban Ana, masterandă, 
,,Atitudinea părinţilor faţă de educaţia sexuală pentru adolescenţi”, Cociorvă Iuliana, 
masterandă, ,,Изучение влияния травматического события на женщин - жертв домашне-
го насилия», Iumatova Galina, masterandă, etc.
 Remarcabil este faptul că familia contemporană, într-adevăr este o provocare în 

contextul actual naţional, de aceea ar fi corect să-i 
preocupe pe fiecare, atunci cînd abordăm aspecte ca 
principii, valori, standarte ale unei familii autentice, 
pentru că de altfel riscăm ca această instituţie socială  să 
nu asigure funcţionalitate şi eficacitate durabilă. Tocmai 
de aceea în această zi ne-am întrunit, nu doar pentru 
a discuta nişte probleme general cunoscute, ci pentru 
a structura acţiunile strategice în sensul prevenirii, dar 
şi a combaterii anumitor disfuncţii existente deja, care 
generează alte probleme sociale. Astfel, pe o notă pozitivă 
toţi cei prezenţi s-au implicat activ, ca în final să plece 
cu un bagaj de informaţie utilă în acest sens. Majoritatea 
celor prezenţi la eveniment susţin că activitatea a fost 
binevenită, pentru că prin aşa modalităţi nu doar 

ne reamintim, ci încercăm cu paşi mici să producem schimbare în mediul social, atît prin 
familiarizarea cu anumite aspecte veridice despre Familie, cît şi prin implimentarea strategiilor 
la nivel comunitar, prin parteneriatul Instituţiilor responsabile, dar şi al cetăţenilor.

SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI, EDIŢIA A 
XIX-A, ETAPA A II-A

 Universitatea de Stat din Moldova, Departamentul 
Cercetare şi Inovare, au organizat în perioada 13-14 mai 
„Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti 
ediţia a XIX-a, etapa a II-a”.
În cadrul conferinţei au participat circa  250 de studenţi 
de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea 
de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” 
din Bălţi, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Sesiunea s-a organizat în următoarele secţiuni:
1. Ştiinţe ale naturii şi exacte (biologie şi pedologie, 
chimie şi tehnologie chimică, fizică şi inginerie, 
matematică şi informatică).
2. Ştiinţe umanistice (litere, limbi şi literaturi străine, 
istorie şi filosofie).
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3. Ştiinţe sociale (drept, relaţii internaţionale, ştiinţe politice şi administrative, ştiinţe 
economice, asistenţă socială şi sociologie, psihologie şi 
ştiinţe ale educaţiei, jurnalism şi ştiinţe ale comunicării).
 În urma jurizării, în baza criteriilor de apreciere, 
au fost desemnate cele mai bune comunicări în 
cadrul tuturor atelierelor. Aducem sincere felicitări 
câştigătorilor:
Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică: Irina 
Truhina, Radu Stafi, Maria Lutenco, Maria Cuciuc,  
Iacob Vera,  Colun Ana, Guidea Alexandrina.
 Facultatea de Biologie şi Pedologie: Valentin 
Golovatiuc, Galina Gatman, К. Дегтярев, Mihaela 
Marin, Alexandra Morari, Doina Guzun şi Răzvan-
Ştefan Boiangiu – Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi.
 Facultatea de Matematică şi Informatică: Maria Botnari, Tatiana Popov şi  Ala Starîş – 
Universitatea de Stat din Tiraspol, Gleb Palchin, Ion Hristiniuc, Ivan Puzic, Adrian Troşin.
Menţiuni: Elena Casapciuc, Natalia Bardeţcaia, Victoria Şincu – Universitatea de Stat din 
Tiraspol.
 Facultatea de Fizică şi Inginerie: Nicolae Maican, Igor Boguş, Vitalie Jurjiu, Alexandra 

Bordian, Daniela Bulhac, Dmitrii Celpan.
Menţiuni: Vitalie Nedelea, Eric Ştefaneţ, Diana Galuşca.
 Facultatea de Drept: Dumitru Darea, Cristina Oglinda, 
Olga Buruiană, Ana-Maria Nistor, Natalia Gavrilenco, 
Ion Chitoroga, Raisa Morozan, Ion Lunca, Cezara-Elena 
Polisca, Gheorghe Reniţă, Irina Digori, Serghei Pântea, 
Cristian Papanaga, Mihaela Grosu, Corina Moisei, Vasile 
Soltan, Cristian Onica, Veronica Mocanu.
Menţiuni –Diana Zelenco, Renat Gurămultă , Anişoara 
Furtună, Aliona Silosiev, Veaceslav Zadacin.
 Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine: Irina Macarişin, 
Carolina Şeremet, Mihaela Răileanu, Corina Bivol , 
Mariana Ciobanu, Cristina Paladi.
Menţiuni: Alina Josan, Nemes Zsolt.

 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei: Natalia David, Екатерина Постолатий, 
Adela Manolii, Игорь Донченко, Maria Roşca, Cristina Paladi, Vitalie Scurtu, Ana Reşetnic, 
Daniela Leaşcenco.
Menţiuni: Валерий Муравский, Margarita Belecciu.
 Facultatea de Istorie şi Filosofie: Natalia Paşenciuc, Dana Rozmariţa, Mihai Chilaru, 
Chiril Semionov, Alina Dicusar, Dumitru Simciuc, Cristina Raileanu, Irina Raeţchi, Marcel 
Florea, Viorel Postolachi.
Menţiuni: Roman Bodiu, Sergiu Boţolin, Ecaterina Oprea, Dana Cobuşnean, Petru Moisei, 
Rodion Rusnac, Dina Carauş, Igor Rotaru, Mutoi Alina, Vasiliu Liuba, Guragata Sorin.
 Facultatea de Economie: Aurica Balica, Adrian Savcenco, Vlad Bileţchi,  Alina Burduh, 
Angelina Morari, Eugenia Calancea, Ion Golban, Nadejda Cioară şi Diana Purcel – Universitatea 
,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
 Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Admibnistrative: Claudia Lachi, 
Cristina Voroneanu, Ecaterina Zosim, Carina Eni, Eduard Dudco, Irina Hohlov, Livia Gaitur, 
Maria Bolboceanu.
 Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială: Natalia Sîrbu, Iuliana Demian, Ana Cotovici, 
Nicoleta Angheluş, Violina  Brînzaniuc, Gheorghe Zastavneţchi.
Facultatea de Litere: Galina Iarovaia, Galina Madam, Irina Tocan, Anastasia Goncearuc, Lidia 
Negară, Ina Vieru, Doina Soltan, Cristina Prodan, Veronica Iabanji, Cristina Canişcev, Iulia 
Gaidamaşciuc – Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi,
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 Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării: Cristina Cucoş, Alexandrina Stati, 
Daniela Ştirbu, Vera Pleşca, Doiniţa Gogu, Catalina Rusu, Daniela David, Mihaela Postoronca.
Câştigătorii desemnaţi la etapa  a II-a, s-au ales cu o culegere ce conţine rezumatele comunicărilor 
Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, etapa a II-a. 

Festivalul Internaţional ,,Primăvara Europeană a Poeţilor 2015”  la Facultatea de Litere

 În cadrul manifestărilor Festivalului Internaţional 
Primăvara Europeană a Poeţilor 2015, ce se desfăşoară 
zilele acestea în toate oraşele UE, dar şi la Chişinău, 
Facultatea de Litere a USM a fost gazda unui eveniment 
cultural, la care au participat Arcadie Suceveanu, 
preşedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, Teo 
Chiriac, vicepreşedinte al USM, Vlad Zbârciog, secretar 
al USM,  Jan H. Mysjkin, traducător (Belgia), Doina 
Ioanid, poetă (România). 
 Oaspeţii au susţinut în faţa studenţilor filologi un 
recital poetic, şi-au prezentat cărţile. Traducătorul Jan 
H. Mysjkin le-a vorbit studenţilor despre antologia pe 
care a elaborat-o recent Een van bloed met besneeuwde 
blaadjes (Floare de sânge cu petale ninse). Hedendaagse 
poëzie uit de Republiek Moldavië, ce conţine poeme de Arcadie Suceveanu, Vasile Gârneţ, 
Teo Chiriac, Grigore Chiper, Nicolae Spătaru, Irina Nechit, Emilian Galaicu-Păun, Dumitru 
Crudu, Diana Iepure şi Aura Maru traduse în neerladeză.

Gala Performanţelor 2015

 Pe data de 12 mai 2015 a avut loc a patra ediţie a 
Galei performanţelor – eveniment care a reuşit deja să 
devină o tradiţie şi face parte din cultura organizaţională 
a USM.
Este un eveniment care consemnează succesul, 
performanţa şi atitudinea responsabilă faţă de formarea 
profesională şi proiectarea carierei.  Gala performanţelor 
este sărbătoarea şefilor de promoţie. Sunt onoraţi cei 
care au cele mai înalte rezultate la învăţătură  şi au 
demonstrat activism  academic şi civic pe parcursul 
anilor de studii.
 Universitatea de Stat din Moldova organizează 
acest eveniment, deoarece misiunea ei ca şi instituţie 

de învăţămînt 
superior este de a asigura calitatea în procesul educaţional 
şi cercetare. Fiind o  universitate cu un statut deosebit în 
cadrul sistemului învăţămîntului superior di Republica 
Moldova şi avînd o experienţă bogată de colaborare cu 
recunoscute universităţi din regiune  şi din lume, USM 
promovează o strategie de dezvoltate prospectivă, punînd 
accent pe  susţinerea tinerilor performanţi. Şefii de 
promoţie sunt apreciaţi ca şi potenţiale cadre didactice 
şi ştiinţifice. Deaceea  Universitatea de Stat din Moldova, 
investeşte în aceşti tineri, apreciindu-i ca şi capitalul 
uman de valoare, viitorul universităţii noastre, potenţialii 
oameni de ştiinţă şi profesionalişti performanţi, care vor 
consolida imaginea USM şi a ţării.
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 În anul 2015 în centru evenimentului au fost 53 de absolvenţi, şefi de promoţie, care au 
reprezentat cei mai buni studenţi de la toate  specialităţile 
USM.  Ei au primit tradiţionalele cadouri şi oferta 
rectorului USM, domnului Gheorghe Ciocanu, de a face 
studii la masterat fără taxă.
 Gala performanţelor este în acelaşi timp şi un 
eveniment al parteneriatului educaţional. Anul acesta, 
ca şi de obicei, la eveniment au participat angajatori, care 
au venit cu oferte speciale pentru absolvenţi; părinţi, care 
s-au implicat pe parcursul anilor  şi au oferit copiilor 
sprijin moral şi material, astfel investind în viitoare carieră 
profesională.
 Gala performanţelor este un eveniment, care 
accentuează importanţa continuităţii, ca  pilon pe care se 
bazează  forţa academică şi ştiinţifică a USM. Prezenţi au 
fost şi unii şefi de promoţie din anii 70 ai secolului trecut, care au încurajat absolvenţii să viseze 
şi să persevereze.

Participarea studenţilor la cercetare academică şi viata socială.

 Pe data de 6 mai 2015 la Facultatea de Relaţii 
Internaţionale, Ştiinţe politice şi Administrative a 
Universităţii de Stat din Moldova a avut loc masa rotundă, 
organizată de studenţii anului III, specialitatea Relaţii 
Internaţionale, la care s-a discutat tema Interesului 
naţional al Republicii Moldova. La discuţii au participat 
studenţii din grupele cu predare în limbile ramănâ şi 
rusă.
 Masa rotundă a venit să încununeze proiectul 
desfăşurat la FRISPA “Interesul naţional al Republicii 
Moldova: Participarea studenţilor la cercetare 
academică şi viata socială. Analiza de conţinut a mass-
media din Moldova”, care se desfăşoară cu susţinerea 
Ambasadei SUA în  Republica Moldova. Coordonatorul proiectului este Alla Roşca, doctor 
habilitat, professor universitar. Proiectul se derulează cu participarea Centrului pentru 
Jurnalism Independent din Moldova. Scopul proiectului este de a contribui la ridicarea 
gradului de conştientizare a interesului naţional şi coeziunii sociale în Republica Moldova şi 
de a motiva tinerii să participe la viaţa socială. Proiectul implică atât activitatea curiculară cât 
şi cea extracuriculară, se realizează ca fiind, o parte componentă a cursului universitar ,,Rolul 
Comunicării în Relaţiile Internaţionale”, la fel  şi ca lucrul individual al studenţilor.
 Printre obiectivele proiectului se înscrie şi acela de a învăţa studenţii să utilizeze o metodă 

stiinţifică de analiză a mass-media şi anume analiza de 
conţinut. Studenţii efectuează analiza  diferitor ziare, 
posturi TV sau Radio, a platformelor online pentru 
a determina reflectarea experienţei de comunicare 
interculturală şi de consolidare a societăţii în baza 
promovării intereselor naţionale ale ţării. Proiectul 
mai are ca scop de a implica tinerii să participe activ la 
acţiunile sociale, ca fiecare să fie nu numai consumator 
pasiv al informaţiei, dar şi cetăţean activ, care are o 
opinie, şi în special o opinie instruită.
 Pentru a participa la masa rotundă au fost selectaţi cei 
mai buni studenţi dintre cei 71 de participanţi la proiect. 
Studenţii au prezentat diferite aspecte ale rezultatelor 
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analizei cantitativ-calitative ale cercetării lor: Mirela 
Ivanov a vorbit despre reflectarea interesului naţional 
la Radio Moldova; Daniela Tabîică a comunicat despre 
esenţa reflectării integrării Europene în ziarul Timpul; 
Eduard Dudco a relevat dezvoltarea economică în ziarul 
Timpul; Veronica Sîrbu a discutat despre coeziunea 
iderilor politici prin prisma studierii platformei online 
Politic.md; Olga Rusnac a reflectat asupra dezvoltării 
economice în Unimedia.md. Despre Jurnal TV ca 
instrument de promovare a cursului European a vorbit 
Andreai Gasiuc;  Mihaela Trifan a analizat politica 
externă în Jurnal.md şi Alina Şpacovscaia a vorbit despre 
dialogul dintre Moldova şi Rusia pe paginile ziarului 
Nezavisimaia Moldova.
 La lucrările mesei rotunde au participat şi Kate Barlett,  de la Ambasada SUA în Moldova 
şi Lubmila Bilevschi, coordonatorul proiectelor Absolvenţilor Programelor din SUA şi a 
Programului Vorbitorilor Profesionali de la Ambasada SUA în Moldova. La fel, la eveniment au 
participat reprezentanţii Centrului pentru Jurnalismul Independent din Moldova. Kate Barlett 
a adresat un cuvânt de salut participanţilor la eveniment, salutând iniţiativa studenţilor de 
a analiza mass-media din Moldova şi de a contribui la discuţia despre interesul naţional şi 
coeziunea socială în ţară.
 În prezentările sale studenţii au subliniat necesitatea constientizării interesului naţional 
al Republicii Moldova, despre utilitatea atragerii investiţiilor străine în ţară, despre imperativa 
necesitate a coeziunii sociale şi politice în republică. Studenţii au formulat şi diferite recomandări 
referitor la reflectarea tematicii coeziunii sociale şi a interesului naţional al Republicii Moldova 
în mass-media. Cercetările academice şi discuţiile de acest fel ajută tinerii să conştientizeze 
valorile naţionale şi să devină cetăţeni activi ai acestei ţări.

Conferinţa ştiinţifică: ,,Lucian Blaga, aisberg al literaturii române”
(120 de ani de la naştere)

 Pe data de 9 mai a.c. s-au împlinit 120 de ani de la naşterea lui Lucian Blaga. Facultatea 
de Litere a USM, Departamentul Literatură Română şi Teorie Literară şi-a propus marcarea 
evenimentului dat printr-o conferinţă ştiinţifică consacrată activităţii acestui scriitor prolific, 
despre care Constantin Noica scria: „Secolul al XIX-lea este al lui Eminescu. Ni se pare potrivit 
să spunem că secolul XX va fi socotit al lui Blaga. Nu cunoaştem, nici dincolo de graniţele culturii 
româneşti, un creator modern care să fie deopotrivă mare 
în trei ramuri de creaţie: poezie, dramă, filozofie”.
 Din programul conferinţei:
Mitul şi gândirea mitică în creaţia lui Lucian Blaga (conf. 
Elena Ţau);
Modelul Eminescu şi revizionismul blagian (lector 
Dorina Rotari);
Lucian Blaga: dioptriile tăcerii (conf. Victoria Fonari);
Strategia personajelor-gemene în romanul „Luntrea lui 
Caron” (lector superior             Carolina Cărăuş);
Contribuţia lui Lucian Blaga la modernizarea versificaţiei 
româneşti (Irina Tocan, masterandă);
Paradigme blagiene în lirica din Basarabia (Victoria 
Sotnic, studentă).
Evenimentul s-a încheiat cu un recital de poezie a lui Lucian Blaga, susţinut de studentele 
anului III: Valeria Micleuşan, Cristina Malache, Nina Plăcintă, Cristina Dumenico, Veronica 
Negară  (studentă în anul II).
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 SALOANE SI EXPOZITII
Salonul Internaţional de Inventică „PROINVENT-2015”

 În perioada 25-27 martie 2015, la Cluj-Napoca, România, a avut loc ediţia a XIII-a a 
Salonului Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii „PROINVENT-2015”, organizat de 
către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, sub egida Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice şi Academiei de Ştiinţe Tehnice din România. Universitatea de Stat din Moldova a 
participat la acest Salon cu două lucrări ştiinţifice, care au fost apreciate de juriul internaţional 
cu 2 Medalii de Aur:
– Grupul de autori: V.Covaliov, O.Covaliova, V.Bobeica, V.Nenno – medalia de Aur.
– Autorul V.Guţanu – medalia de Aur.
Salonul Internaţional de Invenţii şi Tehnologii Inovaţionale „ARHIMEDE-2015”
Salonul Internaţional de Invenţii şi Tehnologii Inovaţionale „ARHIMEDE-2015” a fost 
organizat de Centrul de promovare a activităţii inventive şi de raţionalizare din Federaţia Rusă, 
cu suportul Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI). Perioada de desfăşurare 
2-5 aprilie, oraşul Moscova, Federaţia Rusă.
 Elaborările ştiinţifice de perspectivă a autorului Covaliov Victor au fost prezentate la 
acest Salon de prestigiu. Juriul Internaţional a desemnat lucrarea autorului V. Covaliov cu 
Medalia de Aur.
La eveniment au participat 398 de inventatori, instituţii din ţările CSI, Cehia, China, Coreia de 
Sud, Croaţia, Polonia, România.
       

         Expoziţia Europeană a creativităţii şi Inovării „EUROINVENT-2015”

 Forumul Inventatorilor Români în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gh.Asachi”, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi „EROPE DIRECT Iaşi” a organizat Expoziţia 
Europeană a Creativităţii şi Inovării „EUROINVENT-2015”. Perioada desfăşurării 14-16 mai 
2015. Expoziţia a întrunit cercetători ştiinţifici din România, Bulgaria, Turcia, Canada, Croaţia, 
Iran, Coreia, Polonia, Malazia, Ucraina, Rusia, Spania, Taivan, Tunisia.
Universitatea de Stat s-a prezentat cu 11 elaborări ştiinţifice, apreciate de Juriul Internaţional cu 
4 medalii de Aur şi 3 de Argint:
Medalia de Aur:
– Grupul de autori: L.Zosim, V.Bulimaga, M.Pisova, V.Rudic – medalia de Aur.
– Grupul de autori: V.Covaliov, O.Covaliova, V.Bobeica, V.Nenno – medalia de Aur.
– Grupul de autori: T.Potlog, D.Duca, P.Dumitriu – medalia de Aur.
– Grupul de autori: V.Guţanu, V.Bulgaru – medalia de Aur.
Medalia de Argint:
– Grupul de autori: A.Trofim, V.Şalaru, L.Zosim, V.Şalaru – medalia de Argint.
– Grupul de autori: A.Chiriţa, N.Kukhtarev (SUA), T.Kukhtareva (SUA), Sonia C.Gallegos 
(SUA) –  medalia de Argint.
– Grupul de autori: A.Crăciun, B.Albert – medalia de Argint.
Salonul de Carte
În cadrul evenimentului s-a desfăşurat şi Salonul de Carte, Universitatea de Stat s-a prezentat 
cu 2 cărţi,care au fost apreciate cu medalia de Argint şi Diploma de Excelenţă.
– Autorii: I. Niculiţa, A. Nicic – medalia de Argint.
– Autorul: I.Gumenai – Diploma de Excelenţă.
Utilizarea metodelor statistice pentru eficientizarea statiilor de epurare – training CISWastewater 
in Dobrich, Bulgaria
     Etapele de Măsurare şi Analiză au fost diseminate de partenerii proiectului CISWastewater 
în Dobrich, între 23 şi 28 Aprilie 2015. Sesiunea de formare a fost găzduită de preşedintele 
Centrului de Excelenţă al Mării Negre – D-na. Nellie Gospodinova.
La sesiunea de formare au fost prezenţi reprezentanţi ai Institutului Naţional de Cercetare 
Dezvoltare Turbomotoare COMOTI – Ing. Cristina SILIVESTRU – Director de Proiect, Ing. Dan 
IFRIM –Inginer Protecţia Mediului, Prof. Dr. Ing. Dan ROBESCU , Prof. Dr. Diana Lacramioara 
ROBESCU – Inginer Protecţia Mediului, Exp. Ancuta – Maria GUGU – Coordonator 
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Cercetare, SC RAJA SA Constanţa – Dr. Ing. Aurel PRESURA – Director Adjunct, Rodica 
MIHAI – Coordonator proiect la nivel local, Ing. Angela PANA – Inginer Proţectia Mediului, 
Centrul de Excelenţă, Marea Neagra Bulgaria – Nellie GOSPODINOVA – Preşedinte BSCE, 
Makruchi GYULIYAN – Coordonator Cercetare, Dimitrina GAMOLOVA –Şef SEAU, Centrul 
Regional European pentru Cooperare Grecia – Ing. Theodoros PATSOULES, Universitatea de 
Stat din Yerevan Armenia – Ing. Gurgen ALEKSANYAN – Coordonator proiect la nivel local, 
Dr.Ing. Gor ALEKSANYAN – Coordonator financiar, Universitatea de Stat din Moldova – Prof.
Dr. Maria GONŢA – Coordonator de proiect la nivel local si Ing. Anjela LIS – Coordonator 
Cercetare.

 Urmând ciclul metodologic DMAIC, după înţelegerea scopului şi obiectivelor proiectului, 
atribuţiilor membrilor echipei de îmbunătăţire continuă şi a potenţialelor riscuri întâmpinate, 
managerii continuă strategia prin iniţierea unei cercetări în scopul determinării performanţei 
procesului şi îşi concentrează eforturile pentru identificarea cauzelor de bază ale problemelor 
ce trebuie eliminate. În terminologia SIC, aceste două iniţiative sunt identificate ca etape 
de Măsurare şi Analiză, succesive etapei de Definire şi pregătitoare celor de Îmbunătăţire şi 
Control.  
 Etapa de Măsurare pregăteşte procesul pentru schimbare, prin monitorizarea performanţei 
şi a punctelor de variaţie, în timp ce etapa de Analiză examinează datele utilizând metode 
specifice, pentru a identifica toate sursele posibile de variaţie care contribuie la caracteristicile-
cheie din faza de Definire.

 Sesiunea de formare a continuat procesul început în Tbilisi, Georgia, unde participanţilor 
le-au fost prezentate principiile de bază ale strategiilor de îmbunătăţire continuă. După ce au 
fost familiarizaţi cu bazele teoretice ale conceptelor principale ale metodologiei DMAIC şi 
instrumentele utilizate de practicanţii SIC, participanţii au fost informaţi cu privire la conceptele 
şi instrumentele statistice esenţiale pentru realizarea îmbunătăţirilor în staţiile de epurare a 
apelor uzate din bazinul Mării Negre.

 Cele patru zile de training au fost adaptate structurii Manualului Măsurare şi Analiză 
şi au combinat conceptele teoretice cu operarea software-ului statistic, în scopul comun de 
a dobândi capabilitatea de a analiza datele din sectorul apelor uzate şi de a face îmbunătăţiri 
semnificative.

 Sesiunea de formare din Dobrich a acordat tuturor participanţilor oportunitatea sa 
lucreze împreună şi să opereze cu principiile şi instrumentele promovate de Manualul Măsurare 
şi Analiză. Training-ul a funcţionat ca o platformă comună de cooperare şi dezbatere, pentru 
a pune laolaltă idei şi informaţii utile pentru managerii staţiilor de epurare a apelor uzate care 
vor implementa, în scopul eficientizării proceselor de lucru, strategii de îmbunătăţire continuă.

Gonţa Maria,
doctor habilitat, profesor universitar,
şef Departament Chimie Industrială şi Ecologică

Prelegerile realizate de profesorul Julian Fink

     La finele lunii aprilie, departamentul de Filozofie şi Antropologie a găzduit un curs de 
prelegeri realizat de Profesorul universitar D-nul Julian Fink de la universitatea din Bayreuth 
(Germania) şi cercetător al Academiei de Ştiinţă din Slovacia. Studenţii şi staful profesoral a 
departamentului au putut conecta un stil inedit de a aborda filosofia şi a utiliza metoda analitică 
în demonstrarea valabilităţii concluziilor.
 Tema şi problema prelegerilor a fost punerea în lumină a conceptului de Raţionalitate: 
care sunt fundamentele raţionalităţii?, ea este o însuşire sau un proces? Pot oamenii fi întru-
totul raţionali? Avem necesitatea de a fi raţionali? Acestea au fost doar o mică parte din dilemele 
ce au format lait-motivele  prelegerilor realizate de profesorul Julian Fink.
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 Prima întîlnire a debutat cu o preambulă actuală pentru demersul filosofiei ca domeniu 
de reflecţie – Julian Fink a atenţionat că filosofia are nevoie 
să fie decorsetată de limbajul sofisticat şi confuz, tocmai 
transparenţa şi claritatea ar reprezenta deschiderea spre 
o filosofie vie şi autentică. În acelaşi timp filosofia riscă 
să cadă într-o dependenţă nefastă faţă de un exces de 
referinţă la autorităţi, care îi oferă o veridicitate doar de 
suprafaţă. Mesajul filosofic trebuie să fie în prim-plan 
coerent: o liniaritate logică interioară de argumentare 
bazată pe principiile raţionalităţii.
 Prelegerea I - Raţionalitatea drept coerenţă. Profesorul 
Julian Fink a deschis tema vizată cu diverse dileme de 
sens ale conceptului de Raţionalitate, care abundă cu 
un polisemantism vast aflat în dependenţă de secol, 
curent filosofic sau de domeniu ştinţific. Ca repere 

au figurat Imm.Kant, ce a fondat moralitatea pe principiile raţionalităţii; M. Smith a optat 
pentru excluderea dorinţelor şi intenţiilor din cîmpul 
raţionalităţii; D. Davidson a analizat raţionalitatea din 
punct de vedere a filosofiei mentalului; Ch., Korsgaard a 
demonstrat că imoralitatea se află într-o strînsă legătură 
cu nerespectarea normelor raţionalităţii; Ch.Cherniak, 
a tratat raţionalitatea ca rolul de bază de constituire a 
agenţiilor şi instituţiilor sociale contemporane.
 Prelegerea II – Raţionalitatea, logica şi timpul 
– s-a abordat raţionalitatea din perspectivele filosofiei 
analitice. Raţionalitatea presupune un aparat de forme 
logice, de satisfacere a necesităţilor şi normelor sale 
de care trebuie să ţinem cont cînd formăm o structură 
raţională. Profesorul J. Fink a făcut deosebirea între 
Raţionalitatea ca proces şi Raţionalitatea ca formă. Atunci 
cînd se studiază legităţile, cerinţele, normele raţionalităţii se are în vedere structura statică a sa; 
dar cînd se solicită o punere în practică, raţionalitatea se manifestă ca proces.
 Prelegerea III – Raţionalitatea şi Raţiunea: De ce să fim raţionali? Pune în dejucare 
problema posibilităţii omului de a satisface cerinţele raţionalităţii, adică dacă el este în putere, 
sau nu, să fie raţional. Una din dilemele omului constă în dificultatea de a deosebi raţionamentele 

care sunt fondate pe dorinţe, prejudecăţi, stereotipuri, pe 
de o parte şi pe de altă parte, cînd judecata sa respectă 
normele logice. La finele lecţiei profesorul J.Fink afirmă 
că capacitatea de a fi raţional există în potenţialitatea 
fiecărui subiect, şi el prin cunoaşterea legităţilor şi 
normativităţilor reaţionalităţii îşi poate dezvolta abilităţi 
de a construi decizii şi strategii conform principiilor şi 
legităţilor logice.
 Raţionalitatea presupune un fundament atît pentru 
domeniile ştiinţifice precum lingvistica, fizica, biologia, 
dar şi pentru realizarea strategiilor şi practicilor sociale: 
funcţionalitatea legilor în stat, strategiilor educaţionale şi 
ecologice, sănătatea publică etc. Faptul cît de bine noi am 
respectat cerinţele de luare a deciziilor depinde şi reuşita 

lor socială. Comiterea erorilor în cadrul acestui proces implică blocaje interne, trunchieri, 
incoerenţe şi se pot finaliza cu eşec de implimentare în  practicile sociale.
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Noaptea Europeană a Muzeelor, 
16 mai 2015

 Încă un eveniment reuşit a fost realizat, cu ajutorul 
tinerilor voluntari ai Facultăţii de Istorie şi Filosofie, 
care s-au remarcat de această dată pe plan naţional, 
sîmbătă, 16 mai, în cadrul Nopţii Europene a Muzeelor, 
organizată de către Ministerul Culturii împreună cu 
partenerii săi. De 10 ani, cetățenii Republicii Moldova 
se bucură de o noapte în care muzeele din toată țara 
își deschid porțile cu evenimente și expoziții speciale 
pentru a celebra alături de alte mii de instituții similare 
din Europa, Noaptea Muzeelor. Pentru a realiza această 
provocare Școdin Alexandru, Nicolae Bobu, Toma 
Gheorghe, Ipati Doina,  Artur Dumanschi, Victor 
Tărîța, Vasile Doni, Cristina Cazacliu, Vataman Cristina, 
OlegVoinescu, Andrei Molodojan, Carolina Buimestru, 

Elena Turcanu, Maria Gaina, împreună cu vedete în 
lumea showbiz-ului: Geta Burlacu, Adrian Ursu şi Pasha 
Parfeni, dar și de către ministrul Culturii, Monica Babuc 
au ţinut tururi ghidate prin Centrul Istoric al Chişinăului, 
vizînd obiective turistice ca Muzeul Naţional de Istorie şi 
Arheologie, Muzeul Naţional de Artă, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
Muzeul de 
Istorie a Oraşului 
Chişinău(Turnul 
de apă), Casa 
Muzeu Alexandr 
Sergheevici Pușkin 
şi multe altele. 

 Un celebru proverb grecesc spunea că :  “O 
civilizaţie înfloreşte atunci când oamenii plantează 
copaci în umbra cărora nu vor sta niciodată.” , același 
lucru pot să spun și despre acțiunea de voluntariat  din  
cadrul ”Nopții Europene a Muzeelor” , anume acest gen 
de acțiune, sprijină și educă cetățenii acestei țări prin 
valorile promovate, în spirit patriotic, pentru dragoste de 
neam, cultură, trecut și viitor. 

TOMA Gheorghe


